1. marts – 1. juli 2014

33. årgang

Foto: Tommy Bay

Nr. 100

Altertavlen i Råsted Kirke
malet i 2012 af Paul M. Cederdorff
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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk
Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf. 9741 2390 / 6062 9899,
e-post: bo.bertel@hotmail.com
Kasserer: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838,
e-post: asger.brodersen@skolekom.dk
Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro,
tlf. 9742 5857 / 3029 1631, e-post: thordal-christensen@webspeed.dk
Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Sys Dam, Idomlundvej 20A, 7500 Holstebro, tlf. 9742 3735, e-post: sysogbo@yahoo.dk
Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk
Aase Nystrup, Hr. Knudsvej 26, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf. 9741 0403 / 2466 2824,
e-post: aa.jo.nystrup@hotmail.com
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf. 9747 2798 / 2382 4053,
e-post: hnaulum@fiberpost.dk
Kirkesanger: Carsten Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf. 2422 8140,
e-post: smithcws@gmail.com
Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890
Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936 / 2041 2936,
e-post: kimpreussler@webspeed.dk
Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023 /
2367 8822, e-post: phedegaardholstebro@gmail.com. Træffes i øvrigt på
Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 16.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.
Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21,
7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32)
Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresseændringer bedes venligst meddelt til forretningsføreren.
Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa,
tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig
om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør
opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales.
Friweekends, fridage og ferie:
23. - 28. marts konfirmandtur til Rom. Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst Ronald
Risvig, Aulum, tlf. 9747 2413. Ferie fra den 21. - 28. april. Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, tlf. 2464 1460.
Friweekends: 17. - 18. maj. Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst Ronald Risvig, Aulum,
tlf. 9747 2413. 23. - 29. juni: Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen,
tlf. 2464 1460.
Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.
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Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. juni 2014.

BREV FRA PRÆSTEN
På forsiden af dette kirkeblad er afbildet Paul M.
Cederdorffs "Tilgivende Jesus" fra Råsted Kirke.
Hvor er vi heldige, at vi her i Vestjylland kan
finde nyere og ældre mesterværker, der pryder
vore små kirker. Emil Noldes uforlignelige
Emmaus-billede i Ølstrup Kirke med alle diamantens farver. Vores eget Skovgaardmaleri af
"Fodtvætningen" skærtorsdag, eller fra helt gammel tid det gyldne alter i Sahl Kirke. Søndag mellem jul og nytår sad jeg i Råsted Kirke og så, hvor
godt billedet passede til kirken. Cederdorff selv
siger, at han har hentet farverne hos El Greco. Den opstandne Kristus med
tydelige mærker og med lyse orange farver træder frem, mens baggrunden
dristigt er malet i farver fra sort over kongeblå til den lyseblå. På en eller
anden måde fortæller Cederdorffs altertavle om en tilgivende Kristus, som
kommer til os, men som først og fremmest kommer til de børn, der rækker hænderne frem mod ham. Sagt på en anden måde – med en linie fra en
dåbssalme – strækker Herren sine arme ud for at modtage børnene. "Lad
de små komme til mig, dem må I ikke hindre", eller "hvis I ikke bliver som
børn på ny, kommer I ikke ind i Guds rige". Siddende dér på kirkebænken
til en velbesøgt gudstjeneste kom en nyere julesalme af Lisbeth Smedegaard
Andersen og gav poesi til billedet:
Blåt vælded lys frem bag skyers skred,
rørte vor jord midt i tidens strømme,
svøbte en flig af Guds evighed
som blanke knopskæl om vinterdrømme.
Skærmer hernede
Gudsrigets glæde,
sårbart til stede
i tro og håb.

Herre, du kom for at leve her,
række din hånd til de små og svage.
Løvspring forjættes i håbets træer,
når dine ord bærer julens dage.
Skaber hernede
Gudsrigets glæde,
evigt til stede
i tro og håb.

Den Danske Salmebog, Nr. 131, vers 1 og 5.

De to kunstværker klæder hinanden og viser, hvor vigtigt budskabet er den
dag i dag. At der er en Kristus, der rækker hånden frem både til jul, når vi
synger "Dejlig er den himmel blå" og til påske, når det er "Påskeblomst"
og "Krist stod op af døde", der er i centrum. Endvidere er billedet en på-
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mindelse om, hvor vigtigt det er, at evangeliets budskab om tilgivelse også
rækkes ind i vores tid. At arbejdet med konfirmander og minikonfirmander
ikke må undervurderes. Men det er også en vigtig påmindelse om de enestående værdier, der findes i vore landsbykirker. En stor gudstjenestefejrende
menighed, en stille søndag i Råsted, er det bedste argument mod nu fhv.
kirkeminister Manu Sareens udsagn om, at 200 kirker skal fjernes som aktive medspillere i det folkekirkelige landskab. Folkekirkens rigdom er netop
både de små landsbykirker, købstadskirkerne og de store domkirker. Kun i
mangfoldigheden er folkekirken levedygtig.
I næste kirkeblad er det endelige forslag til en ny styringsstruktur i folkekirken formodentlig kommet, og da vil jeg give mine kommentarer til
forslaget.
Med ønsket om, at foråret så sagte må komme.
Peter Hedegaard

PERSONALIA
DØBTE
22. december 2013: Birgitte Schwartz Hvingelby, datter af Hanne Tonsberg
Hvingelby og Alex Mark Schwartz, Vesterbakken 7, Holstebro
12. januar 2014: Leonora Agnes Overlund, datter af Karina Carlsen
Overlund og Thomas Overlund Knudsen, Egevænget 12, Tvis, Holstebro

DØDE (SOM VAR MEDLEMMER AF HOLSTEBRO VALGMENIGHED)
23. juni 2013: Kaj Trige Dahl, født 1932, Ringparken 5. st.th, Holstebro
19. november 2013: Ib Schultz Rasmussen, født 1947, Malurten 13, Mejdal,
Holstebro

IND- OG UDMELDELSER
I perioden har der været 7 udmeldelser og 10 indmeldelser.
Valgmenigheden tæller nu 1140 medlemmer.

4

NYT FRA BESTYRELSEN
Så er det 2014, vi skal skrive. Der er grund til at se tilbage på mange gode
oplevelser i det forgangne år. Dette blad er valgmenighedens blad nr. 100,
og vi kan læse meget historie i dem alle. Bestyrelsen har bestemt ingen planer om, at bladet skal forsvinde i sin nuværende form, selvom den ”skrevne
presse” har trange vilkår. Dog kan bladet jo også læses elektronisk på vores
hjemmeside.
Suppleanten Sys Dam er indtrådt i bestyrelsen efter Ib Schultz Rasmussens pludselige død. Der skal lyde et velkommen til Sys.
Endvidere kan vi oplyse, at vi i 2014 får hjælp fra Kurt V. Andersen, tidligere valgmenighedspræst i Bøvling. Valgmenigheden tæller efterhånden
ca. 1140 medlemmer, og derfor er der behov for aflastning for Peter Hedegaard. Det drejer sig om 6 uger, der fordeles over hele året.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 13. marts afholdes den årlige generalforsamling i Skolegade 32.
Som noget nyt i år begynder vi kl. 18.30 med gudstjeneste i vores kirke. Alle
er velkomne. I bestyrelsen glæder vi os til at dele vores oplevelser i arbejdsåret med jer og også til at lytte til jeres ønsker. Bl.a. vil vi gerne fortælle om:

VALGMENIGHEDENS HJÆLPEFOND
Bestyrelsen har besluttet at oprette en hjælpefond, som kan uddeles blandt
menighedens medlemmer. Fonden har til formål at hjælpe specielt børnefamilier og syge enlige, der måtte have en økonomisk svær tid.

KLAVER I KIRKEN
Valgmenigheden har fået et klaver til kirken. Stor tak til Lene og Leo
Winther for gaven. Klaveret er kærkomment og vil blive flittigt brugt ved
besøg fra såvel børnehavebørnene fra friskolen som til den undervisning af
minikonfirmanderne, som påbegyndes midt i februar.
På gensyn til generalforsamlingen.
Karen Bjerre Madsen
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100 KIRKEBLADE
100 kirkeblade er set i det store perspektiv vel ikke noget at skrive om. I
mange sognemenigheder landet over - især i byerne - er der kommet kirkeblade i årtier. I det sogn, hvor jeg begyndte som præst, udkommer kirkebladet 4 gange årligt i nu 116. årgang! Men anderledes har det forholdt sig i de
grundtvigske valg- og frimenigheder. Her er kirkeblade / menighedsblade en
forholdsvis ny foreteelse. Hvorfor denne forskel?
Jeg tror, det beror på, at antallet af medlemmer i disse menigheder og i
små landsogne var ret overskueligt; man kendte hinanden og mødte ofte
hinanden – først og fremmest i kirken – og man udvekslede nyt om hinanden; hørte om nogle, der var syge eller på anden måde kunne tænkes at
have behov for en hilsen eller et besøg, og det gav man så, og ofte gav man
også præsten besked om situationen. - Der var næppe heller det store behov
for den form for opbyggelig læsning, som karakteriserede byernes i reglen
ret kedsommeligt udseende kirkeblade. Det var ”det levende ord”, som
mødte én i gudstjenesten og fællesskabet dér, som det gjaldt; ikke ”det døde
bogstav”. Praktiske ting som, hvornår der var gudstjeneste og møder, stod
jo at læse i avisen, som alle holdt. Og dér kunne man også læse referater af,
hvad der blev sagt ved foredrag og visse begravelser.
Men tiden blev en anden, ved vi. De små landsbysamfund gik mere og
mere i opløsning – vi fik alle mere og mere travlt – færre og færre holdt
aviser, og for længst er de lokale aviser holdt op med at bringe omtale og
referater fra folkelige og kirkelige møder. Landsbymenighederne og de frie
menigheder kom til at ligne storbyernes sognemenigheder mere og mere.
Også Holstebro Valgmenighed, som endnu i 1970erne bestod af omtrent lige
mange medlemmer på landet og i byen, skiftede karakter og blev mere og
mere en bymenighed, hvor ikke alle kendte hinanden.
Derfor blev der behov for at styrke sammenholdet i menighederne på
andre måder, og dertil tjente fra 1982 Holstebro Valgmenigheds Blad og
nogle år senere gudstjenestetransmissionerne på Radio Holstebro. Gennem
disse to medier kunne gamle og syge, som ikke længere kunne forlade deres
hjem, følge lidt med i den menighed, som havde betydet så meget for dem
og stadig gjorde det.
I bladet har de og vi andre kunnet se billederne af konfirmandhold fra
1943, 1962, 1966-1970, 1972 og fra 1975 til i dag, alle programmer for Martsmenighedsmøderne og alle valgmenighedens møder med mindeværdige
talere og foredrag, talrige prædikener og meget andet. Meget har historisk
interesse, og det kan da glæde den gamle igangsætter af bladet, at mange angiveligt har gemt og gemmer bladene nummer for nummer.
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Hvad så med fremtiden? Om der vil komme yderligere 100 numre er
ikke til at vide. Vi lever i digitaliseringens år, og måske bliver bladet en dag
blot til noget, man kan læse på valgmenighedens hjemmeside. Jeg vil dog
håbe, at der endnu i mange år vil være brug for os cykelbude og vore efterkommere til at bringe bladet ud de tre gange om året!
Et lille udpluk af markante forsider fra de tidligere blade gengives på
disse sider. Skulle nogen endnu ligge inde med bladets nr. 50, kan der dér
læses udførligt om bladets historie, og skulle en eller anden engang have lyst
til at skrive Holstebro Valg- og Frimenigheds historie, vil der kunne hentes
meget stof i de foreløbig 100 numre af Holstebro Valgmenigheds Blad, som
findes indbundet og tilgængelige på såvel præstens kontor som hos undertegnede.
Jannik Bojsen-Møller
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TONE-ENSEMBLET
Korets navn er Toneensemblet. Vi er omkring
20 medlemmer, og vi
kunne godt tænke os at
blive flere. Koret synger
et bredt repertoire inden
for blandet kor. Vi synger et par gange om året
ved søndagens gudstjenester. Koret ledes af Kim
Preussler.
Vi øver på Holstebro Friskole, Lægaardvej 102, Holstebro,
tirsdag aften kl.19.00-21.00.
Kim Preussler

NYT FRA KUNSTUDVALGET
I marts og april udstiller Preben Kremerbak, Holstebro, sine fotos i
Skolegade 32. Preben Kremerbak, der tidligere har arbejdet som reklamefotograf, fortæller, at han nu som pensionist nyder samværet med glade fotoentusiaster, der har fotografering og billedbehandling som deres hobby på
Holstebro Aktivitetscenter.
I maj og juni udstiller Aage Toft Pedersen, Holstebro, sine billeder og fortæller følgende om sig selv:
Jeg startede for mange år siden med akvarelmaling ud fra den betragtning, at sådan en gang vandfarver måtte da være let at håndtere. Jeg kunne
ikke tage mere fejl. Belært af dette meldte jeg mig til kurser i akrylmaling,
da trangen til større lærreder og andre metoder meldte sig. Sidst i mange år
hos Grete Vestbjerg i Humlum.
Hvis jeg med få ord skal beskrive min nuværende arbejdsform, må det
være, at jeg gerne søger et konkret motiv, udsprunget af en bestemt tanke
eller idé, og resultatet må meget gerne være en illustration af en stemning,
handling eller følelse.
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MARTSMENIGHEDSMØDE
2014
i Valgmenighedskirken og Valgmenighedens Hus, Skolegade 32
Søndag den 2. marts - Kl. 10:30
Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke
v/sognepræst Flemming Kloster Poulsen, der har udgivet flere bøger, bl.a.:
”Det uperfekte liv - maraton i Bøgernes Bog” og ”Kunsten at fortælle”.
Se nærmere på hjemmesiden: www.flemmingklosterpoulsen.dk
Kl. 12:00 Frokost
Foredrag v/Flemming Kloster Poulsen
Mandag den 3. marts - Kl. 17:00
Fyraftensmøde. Foredrag om etatsråd Tangs mor
v/museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum.
Esben Graugaard har siden 1984 publiceret mange artikler og bøger om Holstebro og egnen
omkring.
Middag, kaffe og sluttelig forårssang
Tirsdag den 4. marts - Kl. 19:00
Foredrag om Asger Jorn
v/Troels Andersen, tidl. direktør for Silkeborg Kunstmuseum (nu Museum Jorn, Silkeborg)
Troels Andersen har redigeret flere kunsttidsskrifter og formidlet Asger Jorns kunstneriske og
teoretiske værk, bl.a. i en stor biografi om Jorn.
Asger Jorn blev født i Vejrum, Vestjylland 3. marts 1914.
Foredraget falder således dagen efter hans 100 års fødselsdag.
Kaffe

																
Højskolesangbogen, 18. udgave benyttes.
Teleslynge forefindes.
Pris:
Søndag: Foredrag/frokost
incl. vand eller øl + kaffe:
Kr. 100,Mandag: Foredrag/middag
incl. vand eller øl + kaffe:
Kr. 100,Tirsdag: Foredrag/kaffe med kage: Kr. 70,-

Tilmelding til søndag og mandag
senest 22. februar til:
Vera Bagge – verabagge@privat.dk – 9741 2577
eller
Jacob Halgaard – jacob.halgaard@altiboxmail.dk
– 9742 2587
Mødet i 2014 er det 96. i rækken.

Indbydere, udvalg bestående af:
Jacob Halgaard, Mejdal (sydlige opland) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand)
Asger Brodersen, Holstebro (Holstebro by, kasserer) - Viktor Hedegaard (østlige opland) - Charlotte Rønhoff (vestlige
opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Peter Hedegaard, Holstebro (Holstebro by, formand) - Vera Bagge
(Holstebro by, sekretær).

PRÆDIKEN

ved mindegudstjeneste for Kaj Munk
Søndag, den 9. januar 1944 v/ pastor Elith Helmig
Det meddeles hermed til menighedens oplysning,
at onsdag aften – efter mordet på Kaj Munk –
sendte den tyske befuldmægtigede i Danmark,
Dr. Best, til biskopperne et – med trussel om
alvorlige konsekvenser – ledsaget forbud mod
enhver tilkendegivelse af sorg og deltagelse ved
flagning eller offentlig omtale i den anledning.
Paa et bispemøde i Odense i torsdags, hvor en
del af biskopperne var til stede og telefonisk konfererede med de øvrige bisper, vedtoges det at sige klart
nej til forbudet.
Og i adskillige af landets kirker fejres i dag gudstjenesten som en mindegudstjeneste for pastor
Kaj Munk, vor tids danske blodvidne.
Jeg vil gerne læse for Dem et lille vers – det sidste, Kaj Munk skrev. Det
lyder sådan: ”At dø! Vi kristne tror dog ej paa døden, men på det dybe ord
fra Nazareth, at vil du leve, saa er det fornøden at sætte livet ind paa dødens
bræt”.
Det dybe ord fra Nazareth, som Kaj Munk her tænker paa, det er Jesu
ord: Den, der vil bjærge sit liv, skal miste det, men den, der giver sit liv for
min skyld, skal vinde det. Det var et ord, der var levende i Kaj Munks hjærte,
et ord, han følte sig bundet af. Han saa jo med sine klare, alvorlige øjne, hvor
travlt vi alle sammen havde med at bjærge livet for enhver pris, hvordan
maalet for det danske folk var blevet at hytte skindet. Og Kaj Munk var klar
over, at det er ikke Gud, men fanden, der hytter sine.
Og det er vist efterhaanden ved at gaa op for mange mennesker, at naar
man vil hytte sig ved at ofre sandhed, retfærdighed og ære og frihed, saa
skal man ikke give Gud æren for Danmarks kaar i øjeblikket, for det er ikke
Guds ære, men vor egen skam! Kaj Munk saa, hvorledes vi, baade som danske og kristne ramtes af det ord fra Ibsens ”Brand”: I vil nok ofre, ja bevares,
men livet, livet, det skal spares. Frihed, ære, sandhed, ret, menneskelighed,
alt det har man været villig til at ofre for at redde en ynkelig stump af kroppens liv, for det er kun sin krop, man redder paa den maade, sjælen giver
man med i købet, naar man sælger de aandelige værdier. Men Brand fortsætter også: Hvis alt du gav foruden livet, da vid, at du har intet givet!
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Det er paa din vilje til at sætte livet ind, at din kærlighed og tro skal kendes! Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet ind for sine venner.
Dette har Kaj Munk gjort. Han har sat sit liv ind for sandhed og retfærdighed og menneskelighed og frihed. Han har givet livet for det, han elskede.
Derpaa kendes kærligheden.
Kaj Munk vidste selvfølgelig bedst selv, hvilken risiko han løb; han kendte
prisen for at tale, som hans kristne samvittighed bød ham. Det mærker vi i
hans skuespil og digte fra de sidste aar. Det ligger bag de prædikensamlinger, han har udgivet, og det mærkede hans venner i samværet med ham i det
sidste aarstid. Kaj Munk kendte prisen for sandheden, når Fanden er løs, og
mørkets magt raser med løgn og mord og spot. Og det kunde ikke forbavse
ham, for hans Herre og Mester havde jo selv forberedt sine tjenere ned gennem tiderne paa, hvad det kunde koste at være et sandhedsvidne, og at det
kunde betyde blodvidne!
Vorherre havde jo sagt, at der skulde komme tider, hvor mennesker,
når de slog de kristne ihjæl, skulde tro, at de ligefrem gjorde Gud en tjeneste med det. Saadan har de jo behandlet profeterne til alle tider. Jeg
kender ingen i vor tid, man bedre kunne hæfte profetnavn på end Kaj
Munk.
Han havde profetens klare øjne for ret og uret og revsede sit folk med
profetens glød for dets synder, for dets afgudsdyrkelse. Han gennemskuede
det moderne hedenskab og stemplede det som satans væsen. Men saadan
noget gør man ikke gratis, det koster noget at spænde ben for djævelen. Det
vidste Kaj Munk nok, og han havde vel som alle andre mennesker sin angst
og uro overfor dem, der slaar legemet ihjæl. Naturligvis. Men med frygt skal
frygt fordrives! Han kendte en endnu større angst end angsten for dem, der
slaar legemet ihjæl, og det var frygten for at miste sin sjæl. Frygt ikke for
dem, der kan slaa legemet ihjæl, men frygt for ham, der kan fordærve baade
sjæl og legeme i helvede. Det var denne angst, Kaj Munk havde baade for
sig selv og sit folk. For hans fædrelandskærlighed var paa en forunderlig
maade smeltet sammen med hans gudsforhold. Disse to følelser kunde ikke
skilles. Ogsaa i den henseende lignede han det gamle testamentes profeter.
Han vidste, at Danmark kun kan leve som Guds folk, som et kristent folk.
Det bærer ikke forgæves korset i sit flag. Kun ved dette kan Danmark sejre
og leve. Ligesom Kaj Munk selv var forpligtet af sin kristne samvittighed til
ikke at opgive kampen for sandhed og retfærdighed og kærlighed, saaledes
var det hans brændende higen, at ogsaa Danmark skulde være bundet af sin
kristne samvittighed til ikke at opgive kampen for sandhed og retfærdighed
og kærlighed.
Det pinte ham, at Danmark havde ladet sig skræmme ind paa urettens
vej. Han følte, at Danmark havde et kald, fordi det bar korset i sit flag, det

11

hvide offertegn i blodets lue. Det at hejse Dannebrog, det er aldrig spøg.
Flaget hævner, hvis du regner det kun for legetøj.
Nu kræver Danmark af os, vi er stærke, saa aldrig frygt og tvivl faar overhaand. Alt, hvad der truer os, skal faa at mærke, at stærkere end alt er endnu
aand. Er vi kun faa og smaa og vaabenløse, des mere maa vi ruste vore sind.
Kaj Munk har vist os vejen frem, han har ikke bare peget paa den, men er
gaaet den! Derfor har hans ord myndighed. Der er nemlig nok, der snakker,
og derved kan ord let blive til tomme bravader, men Kaj Munk har staaet
inde for sine ord. Derfor bliver vi ikke færdige med hans ord! De vil lyde
med mere vægt i dag end for en uge siden, fordi vidnet er blevet blodvidne!
Hans myndighed var ikke hans egen. Hans styrke var, at han var bundet
til den stærkeste, til vor Herre og Frelser Jesus Kristus, han som er vejen og
sandheden og livet. Derfor kunde Kaj Munk ogsaa se sin død imøde med ro.
Kan De huske den gamle biskop i skuespillet ”Han sidder ved smeltediglen”, der svarer den brovtende nazist saaledes: Lad dem bare slaa os ihjæl
langfredag! Vi lurer dem paaskemorgen! Lad dem bare slaa ihjæl! Os dog
ingen død kan døde!
Vi kristne tror jo ej paa døden, men paa vor Herre Jesus Kristus, og den,
der tror paa ham, skal leve, om han end dør! Mørkets magt er dog til syvende og sidst kun afmagt!
Djævelen er afmægtig. Er det ikke vanvid at paastaa noget saadant i dag,
hvor djævelen raser med løgn og mord og spot, hvor de tager vort liv, gods,
ære, barn og viv? Nej, det er dog af afmagt, den onde raser, det er nederlagets vished, der gør ham desperat. Vort liv kan han i virkeligheden slet ikke
tage, for det er bjærget hos Gud!
Lad dem kun slaa ihjæl langfredag! Vi narrer dem paaskemorgen. Og vor
stemme kan de faa til at forstumme, men ikke vort ord! Det kan de jo kun
give forøget kraft.
Det kan være, at man er saa enfoldige, at man tror, at nu er Kaj Munks
myndige røst forstummet. Aah, de taaber! Ikke for intet fortæller de gamle
folkesagn, at fanden er dum! Mener man virkelig, at man kan bringe aand til
tavshed ved at slaa ihjæl? Tror man, at man kan skyde aander med revolvere?
Det er den skæbnesvangre fejltagelse, djævelen Gud ske lov altid gør sig skyldig i, og derfor maa han tabe.
Nej, naar man slaar sandhedsvidner ihjæl, giver man bare hans stemme
forøget kraft, hans vidnesbyrd lyder endnu stærkere, naar endnu videre.
”Lad dem true, arrestere, slaa ihjæl og deportere, det er saadan sandhed
gror!”
Den døde Kaj Munk vil tale til os endnu stærkere end den levende, hans
røst vil række endnu længere end nogensinde før. Og den sandhedens ild,
som brændte i hans hjærte vil tænde mange andre. For slaar man i et baal, så
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fyger gnisterne viden om og fænger. Saadan vil sandhedens ild nu komme til
at fænge i mange hjærter.
Kaj Munks død vil forpligte mange, mange mennesker. Atter vil det blive
sandt, at for de gamle, som faldt, er der ny overalt, som vil møde, hver gang
der bliver kaldt. Kaj Munk er ikke død forgæves. De tog fejl, Danmarks fjender, skæbnesvangert fejl, da de troede at gavne deres egne sag med denne
lumpne forbrydelse. Det blev tværtimod os, de gav en værdifuld hjælp. Det
er somme tider slubberterne, der gør Gud de største tjenester. Saa mægtig er
Gud.
Kaj Munk er blevet vort symbol i kampen mod Danmarks og kristendommens fjender. Livsfjenden bliver aldrig klogere! Atter blev Grundtvigs
ord sande: Vil nogen Guds forsætter hæmme, han tvinges til selv dem at
fremme. Hvad har gerningsmændene opnaaet? Intet andet end at sætte
forbryderstemplet paa sig selv endnu engang, at vække hele kristenhedens,
hele civilisationens retfærdige harme. Intet andet!
Kaj Munk lever, hans ord lever som aldrig før! Saa takker vi Gud for, hvad
han har givet os i sin uforfærdede tjener Kaj Munk.
Lad os ære hans minde og ønske guds fred over ham og hans kære.
Pastor Helmig
Elith Helmig var valgmenighedspræst i Ringkøbing-Skjern Valgmenighed fra 1939 til 1952,
hvor han blev 2. residerende kapellan ved Aarhus Domkirke. Han døde sidst i 60'erne.

MINDEORD
Ib Schultz Rasmussen
Vores kasserer Ib Schultz Rasmussen døde pludselig den 19. november
sidste år. Det var svært for os at forstå, at vi ikke mere skulle være sammen med Ib i bestyrelsessammenhæng. Hans stille og rolige væremåde
samt stærke sans for tal, budget mv. gjorde ham til en værdsat kollega.
Desværre blev hans virke ganske kort, idet Ib først blev valgt ind i bestyrelsen i foråret 2013. Han vil blive savnet af os alle, og vore tanker
går til Ibs familie.
Ære være Ib Schultz Rasmussens minde.
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MØDER OG ARRANGEMENTER
Torsdag den 13. marts kl. 19.30: Valgmenighedens generalforsamling
umiddelbart efter gudstjenesten kl. 18.30. Se dagsorden side 15.
Søndag den 23. – fredag den 28. marts: Konfirmandtur til Rom.
Søndag den 13. april kl. 10: Gudstjeneste og kirkefrokost.
Onsdag den 30. april kl. 19: MGK-koncert. I lighed med tidligere år afholdes en koncert med de dygtige elever på Holstebro Musikskoles MGK-afd.
Tirsdag den 20. maj kl. 17: Valgmenighedens årlige sommerudflugt
under ledelse af museumsinspektør Esben Graugaard. Bussen afgår fra valgmenighedskirken, og første stop på turen er Tvind, hvor vi ser og hører om
stedet og spiser aftensmad, derefter videre til Vedersø Kirke og endelig til
Vedersø Præstegård, hvor en guide viser os rundt og fortæller om Kaj Munk
og om huset, og hvor vi får vores kaffe. Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen
Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest mandag den 12. maj.
Torsdag den 5. juni kl. 14: Grundlovsdag på Nr. Vosborg med tale
v/Chr. Nissen, tidligere generaldirektør i DR, og musikalsk underholdning
v/Vocal Pleasure, et rytmisk kor fra Herning under ledelse af dirigenten
Niels Bay. Der er ingen tilmelding, og kaffe kan købes på stedet. Arrangeres
i samarbejde med Bøvling Valgmenighed, Lemvig Valgmenighed, AulumVinding-Vind Valgmenighed, Holstebro Højskoleforening og Nr. Vosborg.
Lørdag den 14. og søndag den 15. juni: Årsmøde i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Arrangeres af Vejstrup Valgmenighed
på Fyn, og program vil blive lagt frem i kirken sammen med årsskriftet.
Søndag den 3. august – lørdag den 9. august: Højskoleuge på Askov
Højskole, der i år arrangeres af Holstebro Valgmenighed i samarbejde med
Askov Højskole. Program med tilmeldelsesblanket er lagt frem i kirken, og
ved tilmelding bedes disse blanketter venligst udfyldt og afleveret til Karen
Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.
Mandag den 8. september: Grundtvigs fødselsdag, som fejres med en
gudstjeneste i Råsted Kirke og efterfølgende møde på Skærum Mølle. Flere
informationer i næste kirkeblad.
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Torsdag den 18. september kl. 19.30: Orgelkoncert med Jacob
Lorentzen, Holmens Kirke.
Torsdag den 25. september kl. 19: Foredrag med lektor, cand. theol.
David Bugge fra Aarhus Universitet, der vil fortælle om Karen Blixen.
Søndag den 5. oktober: Fælles efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Arrangeres af Kjellerup og Omegns Valgmenighed
i Levring. Flere informationer i næste kirkeblad.
Torsdag den 30. oktober 2014: Efterårsmøde med Ghita Nørby og Lars
Hannibal. Arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening og foregår i kirken.

GENERALFORSAMLING
afholdes torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30 i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning v/ formanden
Aflæggelse af regnskab v/ kassereren
Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter, på valg er:
Asger Brodersen
Frans Pærregaard
Anna Thordal-Christensen
Aase Nystrup (modtager ikke genvalg)
5. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Martin Jansen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten
Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. afhentes på
kontoret fra den 27. februar. Opdateret medlemsliste kan udleveres på
generalforsamlingen.
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GUDSTJENESTER I
VALGMENIGHEDSKIRKEN
1. MARTS – 1. JULI 2014

2. marts Fastelavn
10.30
					
9. marts 1. s. i fasten
10.00
13. marts		
18.30
					
23. marts 3. s. i fasten
10.00
30. marts Midfaste
10.00
6. april
Mariæ bebudelsesdag
10.00
13. april
Palmesøndag
10.00
					
17. april
Skærtorsdag
19.00
18. april
Langfredag
10.00
20. april
Påskedag
10.00
27. april
1. s. e. påske
10.00
4. maj
2. s. e. påske
10.00
11. maj
3. s. e. påske
10.00
16. maj
St. Bededag
10.00
					
18. maj
4. s. e. påske
9.00
25. maj
5. s. e. påske
10.00
29. maj
Kristi himmelfartsdag
10.00
1. juni
6. s. e. påske
10.00
8. juni
Pinsedag
10.00
15. juni		
				
22. juni
1. s. e. trinitatis
29. juni
2. s. e. trinitatis
6. juli
3. s. e. trinitatis

Flemming Kloster Poulsen
Martsmenighedsmøderne starter
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Gudstjeneste og generalforsamling
Ronald Risvig
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Kirkefrkost
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Kurt V. Andersen
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Konfirmation
Ronald Risvig
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard
Peter Hedegaard

Ingen gudstjeneste
Årsmøde i Vejstrup Valgmenighed
10.00 Peter Hedegaard
10.00 Kurt V. Andersen
10.00 Peter Hedegaard

GUDSTJENESTER PÅ SYGEHUS OG PLEJEHJEM
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8. april
20. maj
10. juni

Beringshaven
Mellemtoft
Parkvænget

14.30 Peter Hedegaard
14.30 Peter Hedegaard
14.30 Peter Hedegaard

